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Lukijalle saatteeksi
Tätä kirjaa kirjoittamaan ryhtyessäni, asetin valmiille kirjalle kovat tavoitteet. Kirjani
tulisi auttaa aloittelevaa purjehdusharrastajaa kehittämään rohkeasti omia taitojaan
ja oppimaan uutta tietoa. Se ei kuitenkaan vielä riitä. Kirjan pitäisi tarjota lukijalle
enemmän. Sen pitäisi tarjota myös uusia näkökulmia harrastajan kannalta. Muiden
purjehtijoiden omakohtaisia kokemuksia ja niiden kautta herääviä uusia ajatuksia.
Tuuli toimii samalla lailla tämän kirjan esimerkeissä, kuin muissakin purjehduksen
opaskirjoissa. Purjeveneen miehistössä toimimiseen tarvittavat termit ja aluksen
osat täytyy tämänkin kirjan oppien mukaan olla hallussa. Purjehduksen oppimiseen
kuuluvat tietyt pakolliset asiat ja ne täytyy löytyä jokaisesta purjehdusta opettavasta
kirjasta. Siksi tässäkin kirjassa suuri osa on muista oppaista ennestään tuttua sisältöä. Purjehtimalla on liikuttu vuosisatojen ajan ja siksikin siihen liittyen on kirjoitettu
paljon erilaisia kirjoja.
Näiden perusasioiden lisäksi tämän kirjan tarkoituksena on synnyttää jo lukuvaiheessa läheisempi tunnesidos purjehdusharrastukseen. Löydät kirjasta purjehduksen teorian oppimisen lisäksi useiden purjehdukseen eri tavalla liittyvien henkilöiden
omakohtaisia kokemuksia. Lukemalla heidän ajatuksiaan, toivon sinussa heräävän
erilaisia tuntemuksia, jotka toivottavasti lisäävät kiinnostustasi purjehdusharrastuksessa eteenpäin pyrkimiseen.
Kirjalla on siis kovat tavoitteet. Nyt kun kirja on valmis ja sinun käsissäsi, vain sinä pystyt arvioimaan, onnistuuko kirjani saavuttamaan nämä tavoitteet. Uskon ja toivon,
että näin tapahtuu!
Mika Närhi
veneilykouluttaja, Venekoulutus.ﬁ
Suomen tietokirjailijat ry ja Otavan kirjasäätiö ovat tukeneet tämän kirjan kirjoittamista
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ERILAISIA PURJEHDUKSEEN
SOPIVIA ALUSTYYPPEJÄ

Monelle veneilyä harrastavalle on tärkeintä päästä
veden päälle lähemmäksi luontoa. Silloin valitaan
alus, jonka avulla tämä unelma saadaan toteute�ua
oman varallisuuden ja käyte�ävissä olevan ajan
rajoissa. Purjeh�maan pääsee hyvin erilaisilla
aluksilla.
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1. Erilaisia purjehdukseen sopivia alustyyppejä
Purjehdusharrastus on mielekkäintä,
kun harrastuksen edetessä on mahdollisuus siirtyä alustyypistä toiseen taitojen
karttuessa ja tavoitteiden kasvaessa. Alkuvaiheessa saattaa riittää, kun pääsee
iltapurjehduksille kotirannan lähivesille.
Vuosien kuluessa läheiset vesialueet
tulevat kuitenkin liian tutuiksi ja kaipuu pidemmille purjehduksille herää.
Jo harrastusta aloittaessa on siis hyvä
tietää erilaisista alustyypeistä ja niiden
ominaisuuksista. Silloin osaa valita sopivan alustyypin omiin tarpeisiinsa.

siis päättää käytettävissä olevan rahan
sijoittamisesta aluksen kokoon vai sen
ikään ja kuntoon perustuen? Isommassa purjeveneessä on myös paljon suuremmat vuosittaiset ylläpitokustannukset, kuin pienemmässä purjeveneessä
tai purjejollassa.

Mikä ratkaisee aluksen sopivuuden?
Erilaiset alukset on suunniteltu erilaisiin
käyttötarpeisiin ja siksi sinulle sopiva
alus selviää miettimällä, mihin tulet sitä
käyttämään. Jos et vielä tarkkaan tiedä,
mitä sinun pitäisi alustyyppiä etsiessäsi
osata päättää, aloita vaikka seuraavien
asioiden miettimisellä.
Kuinka paljon sinulla on rahaa käytettävissä aluksen hankintaan ja ylläpitoon? Vanhemmat purjeveneet ovat
huomattavasti halvempia, kuin uudet.
36-jalkaisissa noin 11 metrisissä veneissä 70-luvun yksilöt maksavat noin 14
000 € kun 2000-luvun alun yksilöistä
voit joutua maksamaan 60 000 – 80 000
€. Aluksen koko vaikuttaa myös paljon
sen hintaan. Pienen vähän yli kolme
metrisen hyväkuntoisen purjejollan saa
käytettynä alle 1 000 € hintaan. Silläkin
pääsee vesille, mutta se on tarkoitettu
täysin erilaiseen käyttöön. Haluatko

Harrastatko matkapurjehdusta siten, että haluat yöpyä veneessä? Jos
haluat purjehtia kauas, etkä palaa joka
yöksi takaisin kotisatamaan, sinun tulee
pystyä yöpymään veneessäsi. Yöpymisen lisäksi sinun tulee myös pystyä säilyttämään kylmätarvikkeita, laittamaan
ruokaa, huolehtimaan hygieniasta,
kuljettamaan tavaroita ja vaihtamaan
vaatetusta. Mitä yksinkertaisemmissa
oloissa tulet toimeen, sitä pienemmällä veneellä pärjäät. Jos taas haluat veneessä olevan kaasu-uunin, vesi WC:n,
suihkun ja erillisiä makuutiloja, et pärjää enää edullisilla 70-luvun veneillä,
joissa pituudestansa huolimatta ei tällaisia mukavuuksia löydy.
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sen kotisataman ehdoilla. Hankittavan
purjeveneen pitää päästä kaikilla vedenkorkeuksilla kotisatamaan ja sieltä pois. Jos kotisatama sijaitsee hyvin
kapeiden salmien tai tiheän saariston
takana, pärjäämme harvoin purjealuksella, jossa ei ole moottoria.

1

Millaisella vesialueella haluat liikkua?
Järvillä tai muuten suojaisilla saariston
sisäväylillä pärjää pienemmälläkin aluksella. Moni tekee pitkiäkin päiväretkiä
mökkirannastansa lähisaariin purjejollalla. Jos haluat lähteä merelle ja siellä
vaikkapa Ahvenanmaalle tai saaristosta
ulkomerelle, on turvalliseen merenkulkuun vaadittavat aluksen ominaisuudet
aivan eri luokkaa.
Missä kotisatamassa haluat venettäsi
säilyttää, kun et ole purjehtimassa?
Suomessa hyvin harva purjehtija pystyy
viettämään lyhyttäkään veneilykauttamme yhtäjaksoisesti vesillä aluksellansa. Purjehdusten välillä aluksella
täytyy olla suojaisa kotisatama, jos sitä
ei saa helposti nostettua vedestä pois
kuljetusalustansa päälle. Se on usein jo
kustannuksien takia mahdollista tehdä
vain traileroitavan hyvin pienen purjeveneen tai purjejollan tapauksessa.
Vedessä säilyttämiseen tarvittava kotisatama voidaan valita purjeveneen
ehdoilla. Jos taas tiedämme, että säilytämme purjevenettämme omassa
mökkirannassamme, valitsemme aluk8
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Nämä ovat vain esimerkkejä näkökulmista, joita tarkastelemalla saat paremman käsityksen siitä, millainen on juuri
sinulle sopiva alustyyppi. Seuraavaksi
saat vähän lisätietoa eri alustyypeistä
omien pohdintojesi tueksi.
Erilaisia tapoja luokitella purjealuksia
Purjealuksia voidaan luokitella monella
eri tavalla. Purjealustyypeillä on erilaisia nimityksiä perustuen esimerkiksi
niiden takilan rakenteeseen tai purjeiden lukumäärään, muotoon ja sijaintiin.
Purjealuksia luokitellaan joskus myös
kölin rakenteen perusteella. Silloin niitä
voidaan jakaa erilaisiin ryhmiin sen mukaan, onko köli kiinteä vai irrotettava.
Myös kölin muodon perusteella aluksia
voidaan jakaa erilaisiin ryhmiin.
Tässä kirjassa purjealukset on ryhmitelty lähinnä käyttötarkoitukseen perustuen. Eri alustyypit käydään siinä
järjestyksessä, kuin ne monelle purjehduksen harrastajalle on tullut tutuksi.
Aika usein aloitetaan kevyimmistä ja
helpoiten hallittavista aluksista ja edetään taitojen karttuessa isompiin ja
ominaisuuksiltaan monipuolisempiin
purjeveneisiin. Sen lisäksi tutustutaan
hieman luokitteluun, jossa alukset jae-
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taan rungon lukumäärän perustella kolmeen eri ryhmään.
Tässä kirjassa emme käy läpi kaikkia
erilaisia purjealusten tyyppejä. Emme
myöskään perehdy erityisesti isojen
purjealusten yhteydessä käytettyihin
luokitteluihin ja alustyyppien nimiin.
Keskitymme yleisimpiin purjehdusharrastajan kohtaamiin alustyyppeihin ja
joihinkin niiden yhteydessä esiintyviin
luokitteluihin.
Kevytveneet ja jollat

nee niin paljon veden pinnan alapuolelle, että se auttaa estämään aluksen
sortamista tuulen mukana. Samalla
se auttaa purjeista saatavan voiman
muuttamiseen eteenpäin kuljettavaksi voimaksi. Näiden alusten pitäminen
pystyssä tuulisella säällä perustuu miehistön painon siirtoon aluksen eri kohtiin. Kevytveneet ja jollat eivät pysy
tuulessa pystyssä kölinsä avulla, vaan
voivat kaatua tuulessa, jos miehistö ei
siirry oikealla hetkellä oikeaan kohtaan
alusta.

Moni purjehtija kertoo aloittaneensa
purjehtimisen jo lapsena mökkirannassa tai kavereiden kanssa optimistijollalla. Optimistijolla onkin kevytveneiden
ja jollien ryhmässä ehkä tunnetuin jollatyyppi. Optimistijollassa yhdistyvät
edullinen hinta, pieni koko, yksinkertainen rakenne ja helppokäyttöisyys. Optimistijolla sopii parhaiten lapselle tai
pienikokoiselle aikuiselle. Siinä on vain
yksi purje, mutta sillä pystyy opettelemaan purjehduksen perusasiat hyvin
konkreettisella ja helposti tunnettavalla
tavalla. Koska optimistijolla on kevyt ja
yksinkertainen purjeiden säätöjen osalta, huomaa sen kanssa purjehtiessa hyvin pienenkin tuulen voimakkuuden ja
suunnan muutoksen vaikutuksen purjehtimiseen.
Kevytveneitä ja jollia yhdistää alusryhmänä kölipainon puuttuminen. Kevytveneissä ja jollissa köli on usein vain
kevyesti liikuteltavissa oleva irrotettava
levy, joka ala-asennossa ollessaan me-

Kevytveneitä löytyy suhteellisen suuriakin ja siksi pelkkä aluksen koko ei riitä
luokittelemaan venettä kevytveneeksi.
Pienimmät kiinteäköliset matkapurjeveneet voivat olla pituudeltaan suurimNäin aloitat purjehtimisen
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pia kevytveneitä lyhyempiä. Myös runkojen lukumäärän perusteella venettä
ei voi suoraan luokitella kevytveneeksi
tai matkapurjeveneeksi. Löytyy myös
hyvin kevytrakenteisia kaksirunkoisia
veneitä.
Isommat kevytveneet ja jollat sopivat jo
päiväretkikäyttöönkin. Kevyen kölinsä
takia näissä veneissä tulee olla sopivasti
miehistöä pitämään alus pystyssä kovemmalla kelillä. Mutta jos miehistöä
on riittävästi ja kaikki tietävät, kuinka
tällaisessa veneessä toimitaan, voi kevytveneelläkin tutustua helposti lähialueen saariin. Koska köli ja peräsin ovat
näissä venetyypeissä helposti irrotettavissa, pääse näillä veneillä mataliinkin
luonnonrantoihin helpommin.
Matkapurjeveneet
Kun purjehdusharrastuksessa pääsee
hieman eteenpäin, astuu usein kuvaan
mukaan yön yli kestäviin purjehduksiin soveltuva purjevene. Tässä kirjassa käytämme alustyypistä nimitystä
matkapurjevene.
Käyttämässämme
luokittelussa ei veneen koko ratkaise
sen kuulumista tähän venetyyppiin.
Ratkaisevampia tekijöitä ovat kiinteästi
asennettu painava köli ja asumismahdollisuus, joka käytännössä edellyttää
jonkinlaista suljettavaa kajuuttaa, jossa on nukkumiseen soveltuvia makuupaikkoja. Matkapurjeveneen varustetaso voi olla niin alhainen, että siellä
ei ole ollenkaan ruuanlaittoon liittyviä
tarvikkeita ja laitteita eikä käymälää.
Eräs pienimmistä matkapurjeveneistä
10
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on MF-630 merkkinen purjevene, jonka
tyypissä oleva luku kertoo aluksen pituuden senttimetreinä.
Nykyään matkapurjeveneeksi hankitaan niin iso purjevene, kuin käytettävissä olevan miehistön taidoilla
pystytään hallitsemaan ja on taloudellisesti mahdollista. Kalliimmissa nykyaikaisissa matkapurjeveneissä löytyy jo
32-jalkaisista noin kymmenmetrisistä
veneistä erilliset WC:t, makuukajuutat,
jääkaapit ja kaasulla toimivat uuniliesiyhdistelmät.
Matkapurjeveneiden
ominaisuuksista puhuttaessa voidaan keskittyä purjehdusominaisuuksiin tai yöpymiseen
liittyviin näkökohtiin. Purjehdusominaisuuksiin vaikuttavat rungon muoto,
veneen pituus, purjeet ja kölin muoto.
Yöpymiseen liittyviä asioita ovat asumismukavuus, rantautumisen helppous ja veneen vaatima veden syvyys.
Näiden kahden näkökohdan yhteensovittaminen on yleensä kompromissien
tekoa. Hyvillä purjehdusominaisuuksilla
varustettu vene ei ole välttämättä niin
mukava yöpyä. Jos veneessä on paljon
tilaa ja sillä pääsee mataliin satamiin,
voi rungon ja kölin muoto heikentää
purjehdusominaisuuksia.
Purjehdusominaisuudet muodostuvat
monen tekijän yhteisvaikutuksesta ja
siksi on vaikea sanoa, mikä matkapurjevene olisi paras purjehtimaan. Joitakin
yleisesti esitettyjä mittareita kuitenkin
löytyy. Rungon pituus sanelee uppoamarunkoisissa
matkapurjeveneissä

Mika Närhi on kouluttanut useiden vuosien ajan
huviveneilijöitä sekä käytännön veneilytaidoissa että
navigoinnin teoriassa. Mika on osallistunut veneilyä
ja merenkulkua harrastavien kouluttamiseen Suomen
navigaatioliiton, Suomen purjehdus- ja veneilyliiton
sekä Suomen meripelastusseuran paikallisyhdistyksissä.
Oman purjehdusharrastuksensa lisäksi käytännön
kokemusta on karttunut myös vuokraveneen kuljettajana. Hän on aikaisemmin julkaissut navigoinnin
oppikirjan Näin liikut vesillä - Uudenlainen navigoinnin oppikirja veneilyä harrastaville.
Näin aloitat purjehtimisen - Oppikirja purjehdusharrastuksen tueksi kokoaa kansiensa väliin purjehduksen perusasiat. Kirjassa käydään läpi purjehduksen fysiikkaan, purjeveneisiin, purjeisiin ja
purjehtimiseen liittyvät perusteet. Kirjan lukemisen
jälkeen sinulla on hyvät perustiedot purjehtimisesta
siirtyäksesi veneen kannelle harjoittelemaan purjehdusta käytännössä.
Purjehdushar rastus on paljon enemmän, kuin
pelkkien teoriaseikkojen hallintaa. Harrastuksessa
avuksi on oikeanlaisen asenteen oppiminen ja
muiden kokemuksien hyödyntäminen. Kirjasta löydät
haastatteluja, joissa purjehtijat jakavat omia kokemuksiaan. Näiden kautta pääset toivottavasti
aistimaan purjehdusharrastuksen elävämmin, kuin
pelkän purjehduksen oppikirjan sivuilta.
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